
Sztokholm

od 1595 zł/os.* – przy grupie 30 uczestników + 2 osoby opieki

od 1745 zł/os.* – przy grupie 22 uczestników + 2 osoby opieki

od 1845 zł/os.* – przy grupie 15 uczestników + 1 osoba opieki
*ceny imprez lotniczych z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych 

kalkulujemy indywidualnie dla każdej grupy.
* dodatkowy dzień + 250 zł/os.

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku, wylot godz. 11:05, przylot do Sztokholmu 12:35, przejazd do centrum miasta, 
zwiedzanie: Wyspa Rycerska – Riddarholmen z Kościołem Zakonu Kawalerów Mieczowych. 
Niewielkie i pełne uroku Stare Miasto (Gamla stan). Jego początki sięgają XIII wieku i ślady 
burzliwej historii miasta odkrywane są do dziś. Pałac Królewski, gdzie można podziwiać uroczystą
zmianę warty. Katedra i Muzeum Nobla, które przybliża ponad 100-letnią historię słynnej 
Nagrody. Główny plac Starego Miasta Rynek – Stortorget, obiadokolacja, nocleg.

2. Dzień:
Śniadanie, następnie spacer na kolejną z wysp: Kungsholmen i wjazd na wieżę ratusza, skąd 
rozpościera się niesamowity widok na poprzecinane wyspami miasto. Następnie spacer po 
Ogrodach Królewskich w dzielnicy Normalm i przejazd na kolejną z zielonych wysp Djurgården. 
Niegdyś królewskie tereny łowieckie – obecnie stanowią fantastyczne tereny rekreacyjne miasta. 
Wizyta w Muzeum statku Vasa (Vasamuseet), jedynego w całości zachowanego okrętu z XVII w. 
oraz muzeum legendarnego szwedzkiego zespołu Abba, obiadokolacja, nocleg.

3. Dzień:
Śniadanie, przejazd na lotnisko, wylot o 13:05, przylot do Polski o 14:40.

Organizator:
         Biuro Podróży  GRELAND TOUR          
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Świadczenia zawarte w cenie:

Przelot samolotem oraz opłaty lotniskowe (wyloty z Warszawy, Katowic, Poznania, Gdańska),
Transfer lotnisko – centrum Sztokholmu – lotnisko,
zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym/hostelu w pokojach 4-6 osobowych z łazienkami,
wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
Bilety wstępu oraz komunikacji miejskiej ok. 50 Euro/os.
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